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„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice 

Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un 

viitor şi o nădejde.” 

Ieremia 29:11 
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 Cei întelepți vor străluci ca strălucirea cerului, 
și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire 
vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci. 
Daniel 12:3
 Astăzi, după examenul de licență, a sunat 
ultimul ”clopoțel” pentru studenții care au ajuns la 
finalul studiilor. S-a încheiat un mare capitol al 
vieții plin de emoții, incertitudini, teamă, nopți 
nedormite, navetă, frig și aglomerație, dar și 
speranţe și așteptări alături de bucuriile fiecărui 
examen trecut cu bine. De acum vor păși ”pe cont 
propriu” – pe picioarele lor.
 Cu emoții mari am răspuns la telefon și când 
am aflat rezultatul de la examen, bucuria a fost pe 
măsură. Însă, după ce am închis telefonul, am 
constatat că și pentru mine s-a oprit clinchetul 
clopoțelului. Nu mai am școlari! Începe o nouă 
etapă. Oare am învățat ceva în toată această 
perioadă în care i-am însoțit pe rând, pe fiecare 
copil, prin anii de școală? Doamne oare ceea ce s-a 
semănat în inima și mintea lor, este ceea ce vrei și 
Tu?
 Mă gândesc la lecțiii pe care le-am învățat de-a 
lungul uceniciei mele în școala vieții. Iată câteva pe 
care le-am parcurs de-al lungul anilor:

 1. ”Învață pe copil calea pe care trebuie s-o 
urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate dela 
ea.”  (Proverbe 22:6)

 Am văzut că cel mai bun mod de a-i învăța pe 
copii Calea Domnului este să-i iau de mână și să 
pășim împreună pe această Cale, așa cum 

procedăm când îi ajutăm la lecții sau în alte 
activități. Cel mai bun exemplu pentru un copil 
este să-și vadă părintele că pășește alături de el și 
la bine și la greu.

    2. ” Sfătuiește, ..., pe tineri să fie...” (Tit 2:6)
 Ca să fii un învățător eficient, trebuie să fii un 

exemplu bun în tot ce faci. Învață-l pe copil să se 
încreadă în Domnul și să caute să facă voia Sa în 
toate. Nu spun că este ușor, dar merită să căutăm să 
fim primii în ascultare și trăire după voia Domnului. 
Dacă începem de timpuriu să ne corectăm în vorbire 
și trăire, copiii noștri vor vedea că învățătura 
noastră curată și sfântă este bună de urmat.

 3. ”... și dă-te pe tine însuți pildă de fapte 
bune, în toate privințele. Iar în învăţătură, dă 
dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire 
sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână 
de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. 
(Tit 2:7-8a)
 Poate sunt unii părinți care nu știu cum să 
înceapă educarea copiilor, sau mai bine zis propria 
lor reeducare. În Romani 12 avem cel mai util 
manual de creștere creștină. Să privim câteva 
îndemnuri care ne pot ajuta să devenim un bun 
exemplu pentru copiii noștrii:
Ÿ  dăruiește cu inimă largă (v.8);
Ÿ  fii milos (v. 8)
Ÿ  ferește-te de prefăcătorie (v.9)
Ÿ  ferește-te de rău (v. 9)
Ÿ  lipește-te tare de bine (v.9); 
Ÿ  fii plin de râvnă cu duhul (v. 11)

Ucenicie în școala vieții
Aioanei Viorica-Rodica
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Să spui întotdeauna adevărul!
	

Era începutul anului 2005. Ruth și Brian se 
hoărâseră să meargă împreună în viața de familie. 

Am decis să facem o vizită părinților lui 
Brian în Sacramento, SUA. Eu mai aveam un an și 
expira viza pe 10 ani, dar Ruth nu avea viză. Unii 
au sfătuit-o să nu spună, la Ambasadă, că merge la 
prietenul ei ci că doar face o vizită de turist. Nu era 
o problemă pentru că fratele meu Paul era acolo și 

putea să meargă în vizită la el la Chicago. Era clar 
că o fată dacă merge la prietenul ei nu se mai 
intoarce.

Totuși Ruth a ales să spună adevărul. Spre 
surprinderea ei și a noastră a primit viză pentru 
SUA pe 10 ani. Am locuit la părinții lui Brian 10 
zile iar apoi Ruth s-a întors acasă iar eu mi-am 
văzut mai departe de vizitarea altor locuri în ”Țara 
tuturor posibilităților”.

Sorin  Aioanei

Ÿ  fii răbdător în necaz (v. 12)
Ÿ  stăruiește în rugăciune (v. 12)
Ÿ  ajută-i pe cei care sunt în nevoie (v.13)
Ÿ  fii primitor de oaspeți (v. 13)
Ÿ  binecuvintează și nu blestema (v. 14)
Ÿ  bucură-te cu cei care se bucură (v. 15)
Ÿ  plângi cu cei ce plâng (v. 15)
Ÿ  nu te lăuda (v. 16)
Ÿ  fii împăciuitor (v. 18)

Ÿ biruiește răul prin bine (v. 21)
 4. Ucenicia mea  în școala vieții nu se încheie 

odată cu absolvirea școlilor. Ea continuă până la 
sfârșitul vieții. 
 Mă rog ca la examenul final al vieții mele să 
aud și eu vocea Domnului spunând: ”bine, rob bun 
și credincios... intră în bucuria Stăpânului tău! (Matei 
25:21)

Nuntă

Iulia & Teo
30 iulie 2017

Biserica Baptistă „Biruinţa“ Baia Mare

Binecuvântare

Patricia - Alessia Neagui
23 iulie 2017

Biserica Baptistă Șofronea

Duminică dimineața
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”Încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes.”
(Albert Einstein)

- Ia spune, Gigel, de ce ai venit așa târziu acasă?
- M-a oprit doamna învățătoare pentru că n-am vrut să denunț pe cineva.
- Bravo fiule! Ai făcut un gest lăudabil. Dar despre cine era vorba?
- Doamna dorea să știe cine l-a omorât pe Mihai Viteazul!

 Reapariția misticismului în epocile când 
Biserica alunecă în formalism dovedește dorința 
inimii omenești de a avea contact direct cu 
Dumnezeu în actul închinării, în loc de a participa 
pasiv la actele formale reci de închinare îndeplinite 
de cleric. Misticul dorește contact nemijlocit cu 
Dumnezeu.
	 Scolasticismul a contribuit la apariția 
misticismului, deoarece el punea accentul pe rațiune, 
neacordând importanță naturii emoționale a omului. 
	 Misticismul a fost de asemenea o mișcare de 
protest și o reacție împotriva vremurilor tulburi și 
împotriva uneii Biserici decadente și corupte. Alte 
contribuții la apariția misticismului: ciuma neagră 
(1348-1349) ce a ucis cam o treime din populația 
Europei, răscoala țăranilor din Anglia în 1381 a fost o 
dovadă a neliniștii sociale asociată cu ideile lui 
Wycllif, ”Captivitatea babiloniană” (mutarea papei 
în Franța) și Marea Schismă.
	 În Italia reprezentantul apogeulului 
misticismului a fost Caterina de Siena. Ea credea cu 
fermitate că Dumnezeu i-a vorbit în viziuni, însă ea 

folosea întotdeauna aceste viziuni pentru scopuri 
practice bune. Ea a fost cea care, neînfricată, a 
denunțat relele crelicale și care, în Numele lui 
Dumnezeu, a reușit în anul 1376 să-l convingă pe 
Grigore al XI-lea să se întoarcă de la Avignion la 
Roma. 
	 Misticismul german a fost fondat de Meister 
Eckhart. Înainte de a merge să predice la Colonia, el a 
studiat la Universitatea din Paris. Crezând că numai 
Divinul este real,  el a susținut că scopul 
creștinismului trebuie să fie unirea spiritului cu 
Dumnezeu printr-o fuziune a esenței umane cu esnța 
divină în timpul unei experinențe extatice. 
	 În Olanda misticsmul a fost susținut de 
Johann Ruybroeck (1293-1381), misticismul acesta 
a fost mult mai practic.
	 Prin mișcarea misticismului au apărut două 
pericole: tendința de a înlocui Biblia cu o autoritate 
interioară subiectivă și apoi misticismul ducea la o 
atât de mare pasivitate, încât cei ce practicau 
deveneau inrospectivi și antisociali. 

MISTICII

Ÿ Fiecărei persoane din lume îi sunt repartizate 1,6 milioane de furnici, iar greutatea totală a 
tuturor furnicilor din lume este egală cu greutatea tuturor oamenilor de pe planetă?

Ÿ  Pisicile de mare au 27.000 de papile gustative, de patru ori mai multe decât fiinţele umane?
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Saptămâna 1: (02.07-08.07)            

Saptămâna 2: (09.07-15.07)  

Saptămâna 3: (16.07-22.07)  

Saptămâna 4: (
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Vremea nunților

Ne bucurăm de cei dragi, din biserica noastră, 
care pășesc pe drumul vieții de familie. 

R u g ă c i u n e a  n o a s t r ă  p e n t r u  e i  e s t e : 
Binecuvântează dar casa robului Tău, ca să rămână pe 
vecie înaintea Ta! Căci ce binecuvântezi Tu, Doamne, 
este binecuvântat pentru veşnicie!” (1Cron. 17.27)

02.07 
Masa Domnului (dim.)

10-14.07 
Awana de vară (orele 18-21 în grădina Bisericii)

16.07 
Orchestra de la Bonțești la noi (dm)

23.07 
Binecuvântare Patricia Neagui (dim.)

30.07 
Nunta Iulia & Teo la Baia Mare (dim.)

Ștefanovici Cornelia; 
Tudur Daniel

Suciu Nelu; 
Stan Mihai

Moț Cornel; 
Mârzencu Ștefania

Sebestyen Edu; 
Szabo Iuliana

23.07-29.07   
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